
Příloha č. 1 – rozhovor s Michaelem Málkem 

VM: Jaká byla ve zkoumaném období kritéria pro koupi filmu ze zahraničí? Co rozhodovalo 

o přijetí či nepřijetí filmu do české distribuce? 

MM: To je komplikovaná otázka. Samozřejmě, že existovaly parametry, které se musely 

naplňovat na základě různých nařízení a usnesení. To znamená, že určité procento [filmů] 

muselo pocházet ze zemí východního bloku, určité procento bylo českých a slovenských. Jak 

kdy se to povedlo, ale snem bylo, aby každý týden vyšel jeden nový český nebo slovenský 

film. Párkrát se to té padesátce přiblížilo, ale myslím si, že úplně se to nikdy nenaplnilo. 

Konkrétně americké filmy pak vycházely jednou měsíčně, čili dvanáct titulů do roka. 

Výběr dělala tzv. výběrová komise, která měla ve svém důsledku asi čtyřicet členů. Já jsem 

nikdy všechny pohromadě neviděl. A vybíralo se v podstatě dvěma základními způsoby. 

Jednak zasedala dvakrát týdně komise v Praze a koukala se na filmy, které sem přišly (tenkrát 

se posílaly pětatřicítky ze zahraničí). A jednak výjezdové výběrové komise. Kde tří až 

pětičlenný tým (podle toho, kam se jelo) vybíral produkci té dané země nebo daných zemí.  

Já jsem začal jezdit v roce 1978 do východních zemí. Pamatuji si to velmi živě. Moje první 

výběrovka byla 1978, únor, Polsko. To jsem začal velmi dobře. Poláci totiž tenkrát dělali 

dobré filmy. Agnieszka Hollandová tam měla film. Bohužel jsem tenkrát neviděl Muže 

z mramoru, který byl o výběrovku před tím a ten se samozřejmě do distribuce nedostal. No a 

pak jsem byl v Maďarsku, Rumunsku, všechny jsem je tenkrát objel v rámci určitého zácviku. 

I ty socialistické státy byly problematické, poněvadž se tam objevovaly filmy, které nebyly 

košer. O padesátých letech i o současnosti, různě kritické. Hlavně Maďaři a Poláci nám dělali 

starosti. Někdy se to těžko vybíralo. Ale bylo to dobré, protože tam jezdili poměrně rozumní 

lidé. Na západ jezdila úplně jiná sorta lidí. Nakupovat džíny a podívat se na pozlátko, ošklivé, 

které se tady nesmělo ukázat.  

Výhodou těch zahraničních výběrových komisí bylo, že když se vzal nějaký problematický 

film, tak se většinou vzal v zahraničí, protože se to [promítání] buďto prospalo, nebo to 

[členové komise] vůbec nepochopili. Jakmile byl film dovezený do Prahy, tak už to bylo 

horší, protože se velmi podrobně zkoumal. A navíc ty kopie se tenkrát hrály mimo jiné pro 

UV KSČ, ministerstvo kultury, ale taky pro Famáky, kteří měli sem tam možnost vidět něco 

ze zahraniční tvorby. Takže tímhle způsobem se v podstatě vybíralo. Byl z toho mnohdy 

takový hybrid. Já vím, že tehdejší Československý filmový ústav vydával interní knížky o 

nejvýznamnějších italských, francouzských a amerických filmech 70. a 80. let. A to byly 

opravdu ty nejvýznamnější. Čili v amerických filmech 70. let to prostě bez Kmotra nejde. Ten 

se však u nás nehrál. Podle toho pak člověk viděl, že se konkrétně z té Ameriky, u nás, až na 



výjimky, to důležité neobjevilo. Objevilo se něco, když to vyhovovalo politicky. Něco to 

kritizovalo. To byly například Tři dny kondora, což je komplot CIA. A řada dalších filmů, 

například Domino, Ultimátum. 

VM: V rámci své diplomové práce jsem zpracovávala pomocí Filmového přehledu seznam 

veškerých filmů, které šly do kin v 60. a 70. letech. 

MM: Pro Filmový přehled jsem psal od roku 1980, takže jste pravděpodobně četla i některé 

mé texty. 

VM: Já jsem právě tím rokem 1980 skončila, protože mě zajímají ta 60. a 70. léta, jestli mezi 

nimi byl nějaký kontrast. 

MM: Já 60. léta znám zase jako divák. Od poloviny 60. let jsem totiž pravidelně chodil do 

kina, byť jsem z malého města, nejsem z Prahy. Bylo tam jediné kino. Ale druhá polovina 60. 

let byla zlatá! Já si pamatuju, jak jsem v roce 1970 během prázdnin na malém městě viděl 

Bonnie a Clyde, což byl film ze sedmašedesátého. Vyšlo to po třech letech. Tam to zpoždění 

bylo. Z různých důvodů. Já nevím, co ještě. Ples upírů Polańského, prostě spoustu dobrých 

filmů. Pak ještě později se objevily filmy jako například Malý velký muž. Protože to zase byla 

určitá kritika genocidy indiánů a podobně. No a ty další podtexty, ty tam naštěstí nikdo 

nezkoumal. 

V 70. letech už to samozřejmě bylo tužší. Nevím, kde jsem to četl, ale vím, že je to oficiální 

údaj, že buď 54, nebo 56 filmů ze západu bylo už koupených a nedostaly se do distribuce. 

Byly odmítnuté jako špatný výběr ze staré doby. Špatní soudruzi prostě vybrali špatný film. 

Některé z nich se potom dostaly do kin, jako například Butch Cassidy a Sundance Kid, který 

byl původně zamítnut, protože glorifikoval zločince. Nebo Bezstarostná jízda, ta byla 

dokonce otitulkovaná a objevila se v Ponrepu asi dvakrát. A že tam tenkrát byly fronty okolo 

bloku. To bylo několik otitulkovaných kopií. Víc filmů takhle dopadlo. 

VM: Co tedy rozhodovalo o tom, proč nějaký film nepřijmout? 

MM: Vždycky se něco našlo. Jednak když tam nebylo něco jasně řečené, když tomu 

nerozuměli. Oni samozřejmě nebyli jazykově vybavení. V zahraniční výběrovce s nimi vždy 

tlumočil nějaký spolupracovník, který tam bydlel a který byl jazykově vybavený. A v Praze to 

bylo podobné. Tam se simultánně tlumočilo do sálu, takže člověk pořádně neslyšel ani 

originál. Ale nikdo stejně nesledoval originál, protože bohužel nikdo neuměl cizí jazyk. 

Doporučení sovětských soudruhů hrálo velkou roli. Nebo když se něco objevilo na festivalu 

v Moskvě, tak to bylo dobré. Alo v 80. letech už to tak úplně neplatilo, zvláště pak v druhé 

polovině, když nastoupil Gorbačov. To už jsme se začali koukat skrz prsty i na soudruhy 

v Moskvě. 



Ale abych Vám řekl nějaké příklady, proč se co nevzalo. Pamatuju si, jak jsme bojovali o 

určité filmy. Poněvadž my jsme tam byli určitá parta tehdy mladých lidí, kteří byli vždycky 

rádi, když se povedlo, aby něco prošlo. Pamatuju si, jak jsme strašně bojovali o Soupeře 

Ridleyho Scotta. Je to historický příběh, vizuálně nádherný, o dvou důstojnících, kteří se sice 

celý film pořád mydlí, ale je to vizuálně úžasné a je to debut Ridleyho Scotta, který byl velmi 

ceněný. Ale něco jim [výběrové komisi] na tom prostě bylo divného. Oni to sice nedokázali 

pojmenovat, ale prostě se jim to nelíbilo. Říkali: „No když to lidi budou chtít…“ Vždycky 

chtěli filmy, které něco kritizují nebo hrozí prstem. To ano, ale taky musejí dát lidem zábavu. 

Proto se jezdilo do Francie na francouzské komedie. Ty tady byly velmi populární. Dokonce 

tu po roce 1989 vzniklo mylné přesvědčení, že francouzské filmy tu byly úspěšnější než 

americké. Což nebyla pravda, poněvadž francouzské filmy tu byly úspěšné proto, že tady 

americké hity nebyly. Na to pak někteří distributoři přišli v 90. letech. Já jsem pak pracoval 

v distribuci v 90. letech, takže jsem to poznal i z té druhé strany. 

VM: Mluvil jste o tom, že některé filmy se nakoupily, ale neprošly do distribuce, je to tak? 

MM: To se stávalo jen výjimečně. 

VM: Já jsem si vypracovala seznam filmů pomocí Filmového přehledu, to znamená, že vím, 

které filmy se objevily v kinech. A pak jsem měla v ruce cenzurní karty, které vytvářela asi do 

roku 1968 nebo 1969 Hlavní správa tiskového dohledu. A hodně filmů je zde označených 

jako archivní. Myslíte si, že to jsou filmy, které komise neschválila, a tedy je archivovala? 

MM: Kdybyste mi řekla nějaké tituly, tak bych možná věděl. 

VM: Mě to totiž zajímá, protože tyhle archivní filmy se neobjevily ve Filmovém přehledu. 

MM: Ve Filmovém přehledu se objevilo jenom to, co bylo v distribuci. A některé filmy tam 

chybí. Nevím, jestli jste mluvila s někým z Filmového přehledu. On už bohužel nevychází. 

Tomáš Bartošek to dělá už asi třicet let, tak ten by Vám taky mohl poradit. 

VM: S panem Bartoškem jsem si psala, ale ten mi psal, že mi k tomu moc nemá co říct. 

MM: Ale pan Bartošek třeba ví, které filmy v tom přehledu nevyšly. Ale to většinou nebyly 

úplně důležité filmy. Byla například spousta filmů z Koreje a Vietnamu pro tzv. zvláštní 

využití. Ty se často vůbec nedostaly do Filmového přehledu, protože se nehrály. Tam byl jen 

vydaný distribuční list: „Kdybyste měli zájem, hlavně filmové kluby, můžeme Vám zapůjčit 

severokorejský film xxx.“ Málokdo si to od nich půjčil. Byly tam hrůzy. Já jsem vybíral ve 

Vietnamu a v Koreji, to si nedovedete představit, co tam bylo. Hlavně ta Korea, Vietnam pak 

začal být zajímavý. 

VM: Tak tady třeba vidím anglický film …a hvězdy mlčí, u kterého je napsáno archivní. 

MM: To je hodně starý film, 1939, Carol Reed. Hrál se po válce v českých kinech. 



VM: To je možné, ale ta karta je z roku 1966. 

MM: …and the Stars Look Down, to je A. J. Cronin. To jako knížka určitě vyšlo. To bych se 

musel podívat do svých záznamů, jestli to bylo v distribuci, ale to by věděl ten Filmový 

přehled. Ale jestli se nepletu, tak to jsou čtyřicátá léta. Ale nevím, jestli Tiskový dohled 

sledoval, co bylo dodávané archivu. Je to možné, dokonce i dost pravděpodobné, že to 

monitorovali. Já jsem třeba docházel asi osm let na tzv. archivační komisi, kde se promítaly 

přírůstky do archivu a někdo to vždycky musel popsat a zdůvodnit, proč se to má archivovat. 

Když to byl americký film, tak se tam vždycky napsalo kvůli hercům, že tam byli populární 

herci. A to byla výměna mezi tehdy socialistickými archivy. Čili to oni možná monitorovali 

taky, ale o tom bohužel nevím. 

VM: Nebo mě napadá, že to může být kontrola starších filmů, jestli znovu můžou do 

distribuce. 

MM: Když něco jednou bylo v distribuci, tak už to bylo v pohodě. Že by se něco 

přezkoumávalo, to ne. Samozřejmě se přezkoumávaly české filmy, nová vlna a podobně, ale 

to je něco jiného. Ale tak například film Tenkrát na západě, natočený v roce 1968, který se u 

nás hrál tak v roce 1972, měl obnovenou premiéru až někdy v 80. letech, to už nikdo neřešil. 

Byť samozřejmě ta verze, která se u nás hrála poprvé, nebyla úplně totožná s tou delší verzí, 

která se tu hrála později. 

Vím o jednom zajímavém příkladu, jedná se o film Byl jsem při tom z roku 1979. Peter Sellers 

tam hraje negramotného zahradníka, který přesvědčí politické kruhy ve Washingtonu, že se ve 

všem vyzná. A tam je desetiminutová scéna, kdy se ocitne na ruské ambasádě ve 

Washingtonu. Nic neumí, je negramotný a všechno zná jen z televize, poněvadž dělal sluhu u 

nějakého bohatého pána, a když neměl co dělat, tak koukal na televizi. A má takové dětinské 

průpovídky. Třeba říká, že na jaře v zahradě všechno roste, a oni v tom hledají hluboký smysl. 

A také vytvořil dojem, že umí rusky. A samozřejmě tam byla postava ruského ambasadora, 

který se jmenoval Vladimir Skrapinov a kterého ztvárnil Richard Basehart. A celá tahle scéna 

byla vystřižená, že to zesměšňuje. Ale tam to nikoho nezesměšňuje. Jen se to dívá velmi 

jízlivě jak na Rusy, tak na Američany, je to nádherná scéna. Tenkrát se toho koupily asi čtyři 

kopie a stříhalo se rovnou do nich. No a tenhle film byl samozřejmě velmi populární, a tak se 

dokupovaly další kopie, asi v roce 1988, a tam už ten střih nebyl provedený. Můj kamarád, 

který tohle měl na starosti, Václav Březina, ten když mu nikdo nic neřekl, tak nic neudělal. A 

on vždycky říkal: „Ti jenom zavolají a tohle půjde ven.“ Takže se ty čtyři kopie pustily i s tou 

scénou a nic se už nestalo. To už samozřejmě nikdo nekontroloval. 



V Excaliburu se měly stříhat dvě věci. On to tenkrát odmítl udělat, což bylo docela statečné. 

Tu scénu s vydloubnutým okem a početí Artuše. Krásná scéna proti ohni u krbu. Tak tohle 

chtěli vystřihnout. Sex a násilí, to tehdy vadilo. 

VM: Tušíte, jak se rozhodovalo o tom, jestli se daný film bude titulkovat nebo dabovat? Nebo 

kdo o tom rozhodoval? 

MM: Tak určitý typ filmů šel rovnou na dabing. Samozřejmě hlavně dětské filmy anebo 

populární, kde se očekávala velká návštěvnost. Například Angeliky, Četníci, dabovalo se 

hodně francouzských filmů. To bylo asi způsobené i tím, že jediný člen výběrové komise, 

který trošku uměl francouzsky, byl Jan Kliment. Byl to šéfkritik Rudého práva, černá páska 

přes oko, legendární postava. Ten pravidelně vybíral francouzské filmy a měl rád dabing, 

takže u filmů, které vzali, navrhoval dabing. 

Pamatuju si, to bylo velmi zajímavé, film, který se rozhodoval až v Praze, a to byl 

Costa-Gavras – Missing, česky myslím Nezvěstný, o převratu v Chile. Jack Lemmon hledá 

buď syna, nebo zetě, který se ztratil během puče v roce 1973. Velmi ostrý film na americké 

poměry. A to když Kliment viděl, tak zajásal, že konečně je tady americký film, který 

politicky naprosto vyhovuje. A ještě říkal, a to je zajímavé: „Opovažte se to dabovat! Lidi by 

nevěřili, že to tam opravdu říkají. To musí jít s titulky.“ Takže proto to tenkrát [vyšlo s 

titulky]. Protože ono to zřejmě bylo tiché tajemství, že se někdy upravovalo. Já Vám pak 

řeknu pár příkladů, co se třeba upravovalo. 

VM: To je právě pro mě opravdu zajímavé, protože moje diplomová práce je založená na tom, 

že dabing by mělo být jednodušší upravit, protože divák neslyší originál. Vím, že tehdy 

nebyla taková jazyková vybavenost, že lidé obvykle cizím jazykům nerozuměli, ale i tak by 

na ty úpravy někdo mohl přijít. 

MM: Je pár filmů, které vyloženě šly na dabing proto, aby se něco zakrylo. Dám Vám dva 

příklady. Francouzský film z roku 1980/1981, kriminálka, která nevím, jak se přesně 

jmenovala. Tam jsou na začátku tři ruští námořníci v nějakých svetrech, kteří se rvou 

v hospodě a jsou tam za „hajzly“, tak z těch se udělali asi Norové nebo Holanďani. A druhý 

francouzský film, to je jedna ze dvou komedií – jedna se jmenovala Záletník a jedna 

Sukničkář. V obou hrál Rochefort a strašně se to plete. A tam jsou komické postavy tří 

hudebníků, kteří jsou Rusové, a z těch se udělali Rumuni. To jsou takové dva známé případy a 

pak byly ještě nějaké drobnosti. 

Víc těch zásahů bylo v televizi, s čímž já jsem se setkal, protože už tady pracuji 20 let. 

Narážel jsem na staré dabingy a některé jsem musel předělat. Například Frajer Luke s Paulem 

Newmanem, to je paralela ke Kristovi. On tam zpívá dvě náboženské písničky, jednou z nich 



je Plastic Jesus, a v dabingu byly ty písničky přezpívané do češtiny a nahrazené takovými 

neutrálními lidovkami. Já když jsem to předělával, tak mě lidi chtěli zabít, proč předělávám 

krásný dabing s Munzarem. 

Druhý film byl Nebožtíci přejí lásce, Billy Wilder. Ten šel v kinech s titulky. Jestli to tam 

bylo nebo nebylo ta pasáž, kterou potom v televizi ustříhli, to nevím. Tam se na chodbě baví 

ředitel hotelu a takový papaláš z Washingtonu, jestli bude klid na středním východě a o 

Israelcích a Arabech. To bylo celé vystřižené a já jsem to tam samozřejmě chtěl dodat, tak 

jsme pak museli použít imitátory, poněvadž jak pan Bek, tak pan Kopecký už byli po smrti 

v době, kdy já jsem to dostal do ruky. Televize to dělala hodně často. Upravovala, stříhala a 

pak třeba vůbec neuvedla. To je třeba případ Premingerova filmu Anatomie vraždy, ten je 

z 50. let. Všechny americké filmy byly tehdy relativně krotké a u nás v 70. letech v televizi 

neprošel. V kinech se tu nikdy nehrál. 

VM: Takže je tedy možné, že film prošel do kin a pak se ještě sestříhal? 

MM: Jistě, televize byla mnohem přísnější v tomhle. Byla mnohem ostřeji sledovaná. Když se 

dneska člověk podívá na některé dabingy z 60. let, tak tam se samozřejmě objevují trošku 

problematické věci. Dva Kramerovy filmy, Norimberský proces a potom Kdo seje vítr, to jsou 

takové klasiky. Když jsem po letech posuzoval jejich dabing, hlavně jestli je technicky 

dostatečně dobrý, abychom ho mohli nasadit na vysílání, tak mě překvapilo, že tam byly 

některé takové problematické věty úplně bez problému řečené. To by v 70. letech neprošlo, to 

se upravovalo, tam se někdy i slovíčkařilo. Ale konkrétní případy by znal ten Václav Březina. 

VM: Já mám tip na film Dvanáct rozhněvaných mužů, že tam došlo k nějakým zásahům. 

MM: Ten jsem dělal. Nasadili jsme ten starý dabing, kde je samozřejmě plejáda [herců]. Tam 

hraje Voskovec, což byl trošku problém, ale ne úplně, poněvadž on tam [v zahraničí] byl 

vždycky legálně a nikdy se proti své vlasti nijak neangažoval. A pak ho sem dokonce i pustili. 

I když on se s Werichem scházel myslím v Rakousku, aby to měl Werich blízko. Nevím, že 

by tam něco bylo. 

VM: Já jsem o tom něco četla na dabingforu. 

MM: To je možné. I když na dabingforu je leccos. Jinak na dabingforum přispívá pan Bouda 

s televize. Ten je jako historik dabingu [dobrý], takž taky možná bude vědět dost věcí. 

VM: Byla u překladatele dabingové listiny patrná autocenzura? 

MM: Autocenzura to většinou nebývala, spíš se to hlídalo zvenčí. Jinak všeobecně můžu říct, 

že třeba jazyková vybavenost lidí, kteří překládali pro film nebo i knížky v 60. letech, byla 

poměrně vysoká. Já jsem teda dělal angličtinu a také jsem něco přeložil, i když na to nemám 

kvalifikaci, ale byla to filmová věc. Takže se tomu dost věnuju, té angličtině ve filmu a tak. A 



ve starých filmech jsem neobjevil nějaké zřejmé nesmysly. Něco se dělalo jinak, že se třeba 

překládaly věci, které dneska nepřekládáme. To byly určité zvyklosti v určité době a to tam 

zůstalo i v knižních překladech. A ti autoři dabingu jsou mnohdy [neznámí]. To je zajímavé, 

dozvíte se, kdo ty dialogy upravil, protože to musíte upravit na pusu. Jinak ten úpravce je lépe 

placený než překladatel, to mě taky překvapilo. Ale překladatel u řady dabingů není zjištěný a 

my, když proplácíme tantiémy, tak je proplácíme tomu úpravci, ale překladatel je prostě 

anonymní. A nikde to není, ani na tom dabingforu. Když se podíváte na některé staré dabingy, 

tak je to bez překladu. 

VM: Stalo se někdy, že by dabing byl zveřejněný a poté se zjistilo, že politicky nevyhovuje? 

MM: Přímo dabing snad ne, ale jeden už nadabovaný film velmi nevyhovoval. Bože, jak 

hluboko jsem klesla, italský film, asi 1974. Ten byl přijatý v zahraničí jako komedie, byl 

nadabovaný, ale pak ho někdo opatrný viděl už s tím dabingem. Bylo to takové úderné téma a 

bylo tam hodně sexu. Hraje tam Laura Antonelliová, která se spustí se svým řidičem, kterého 

hrál Michele Placido. A prostě tam bylo moc sexu. A já jsem byl na projekci, kde ten film 

posuzovala taková širší komise, které předsedal pan profesor Hladký. Byl to šéfredaktor 

Mladé fronty a relativně rozumný člověk. A ten to tam tenkrát zachránil, protože řekl: 

„Soudruzi, o čem se tady bavíme? Tady je vidět, jak ta dělnická třída je virilní, jak ti 

aristokraté už jsou slabí… To naprosto vyhovuje, v pořádku.“ No a byl klid. Film šel do kin a 

byl to jeden z největších hitů. 

VM: Takže ta cenzura záležela na tom, kdo daný film zrovna kdy viděl, je to tak? 

MM: Samozřejmě. Také kde to kdo viděl. To byly nekontrolovatelné věci. Vetřelec, 

například, že se tady objevil v kinech! Já jsem viděl Vetřelce v Paříži v roce 1979, když jsem 

tam byl na svatební cestě. A myslel jsem si, že už ho nikdy neuvidím. Pak jsme to vyprávěli 

všem známým a pak se najednou film objevil v roce 1981 bez střihů! Tam máte chestburst, to 

je klasika dneska. Já jsem do dneška nepochopil, jak se to sem tenkrát mohlo dostat. Některé 

filmy náhodou propluly a jiné byly prostě moc profláklé. Hvězdné války jsou zase opačný 

případ. To je rok 1977. Američané dostali kopii na americkou ambasádu a nenapadlo je nic 

lepšího, než pozvat všechny papaláše, včetně ústředního ředitele filmu. „My Vám ukážeme 

krásný americký film, to je pohádka.“ A ti se vrátili a generální pan ředitel Purš, který je 

mimochodem ještě na živu, prohlásil: „Američani nám nebudou říkat, co máme kupovat.“ 

Hvězdné války byly tabu. Tam nikdo nepřemýšlel nad tím, o čem to je. Byl to prostě film, 

který „nám vnutili Američani“. Takže my jsme pak zavolali na ambasádu: „Pěkně vám 

děkujeme. Až budete zase chtít pohřbít nějaký film, tak ho takhle ukažte.“ Byla to totální 

chyba na straně americké ambasády. 



VM: Byla v 70. letech v dabingu nějaká ideologická kontrola? Překladatel dialogové listiny 

přeložil, pak se upravily a pak je namlouvaly herci. V jaké fázi probíhala případná kontrola? 

MM: Schvalovací projekce. Tehdejším distributorem filmů byla Ústřední půjčovna filmů. 

Zase byl jen jeden distributor. Na Slovensku to byla Slovenská požičovňa filmov. Každý film, 

než šel do kin, tak u něj proběhla schvalovací projekce. Tam už nebyla výběrová komise, tam 

už byli jen zaměstnanci Ústřední půjčovny, z nichž někteří byli samozřejmě i ve výběrové 

komisi. Promítl se celý film a řeklo se „ano, je to v pořádku“. 

VM: A ta schvalovací projekce probíhala až po nadabování a namluvení herci? 

MM: Ano, už to byl připravený film do distribuce. 

VM: A pokud se tam objevil nějaký problém, tak se to muselo předabovat? 

MM: To se vystřihlo. Předabovat by bylo moc drahé a tenkrát se ještě dabovalo jiným 

způsobem, smyčkovým, a bylo to komplikované. Tenkrát se dabing vytvářel tři týdny, dneska 

je za dva dny hotový. To už se totálně změnilo. Na konkrétní případy si nevzpomínám, zase 

by spíš věděl ten Václav Březina. 

Z výběrových komisí existovaly zápisy, ale ty nikde v archivu nebudou, to bude zničené. 

Každá výběrová komise musela napsat posudek. Číst zápis z výjezdovky, co tam napsali o 

některých filmech, by bylo opravdu zajímavé. A u kinové výběrovky byl vždycky člověk 

z televize, takže tady [na Kavčích horách] možná něco bude. 

Jinak v Převzatých pořadech, kde jsem pracoval, tam existuje kartotéka, kde jsou všechny 

filmy od 60. let a v těch kartách jsou poznámky, například „Pozor, střih!“ To pro nás, kdo 

jsme tam pracovali, znamenalo, že to máme zkontrolovat, poněvadž se tam možná střihalo, 

ale nikdy jsme nevěděli, jestli ten střih byl provedený nebo ne. 

VM: Z mé analýzy vyplývá, že v 70. letech se dabovalo přibližně dvakrát více filmů než 

v letech 60. Má to nějaký důvod? Technický, ideologický? 

MM: To byla spíš viditelná snaha přiblížit se divákovi. Když divák moc poslouchá tu 

angličtinu, ono to taky není dobře. Oni se tehdy snažili ty lidi uzavřít do ulity a i tohle byl 

způsob, jak na to. Já bych v tom nic jiného neviděl. 

VM: Říkala jsem si, že by se třeba mohla změnit i technologie dabingu. Že by třeba bylo v 70. 

letech jednodušší dabovat než v letech 60. 

MM: O tom nevím, že by se nějak výrazně změnila technologie dabingu. Samozřejmě posun 

v technice tam byl, ale k zásadní změně došlo až v 90. letech. 

VM: Z mého výzkumu dále vyplývá, že se poměrově dabovalo více filmů z východního bloku 

než filmů ze západu. Má to nějaký důvod? Technický, ideologický? 



MM: Aby se zvýšila jejich návštěvnost. Některé filmy z východu také nebyly špatné, třeba se 

nadaboval Podzimní maraton, což je rok 1978/79. Nebo Moskva slzám nevěří byl tehdy 

populární sovětský film, dokonce dostal Oscara za nejlepší zahraniční film. Takže to byla 

snaha o zvýšení návštěvnosti. 

VM: Mám pro Vás poslední otázku. Už jste mi odpověděl na otázku, jestli se zveřejňovalo 

jméno překladatele. Ale existovali i v dabingu tzv. „pokrývači“ (tedy pokud dabingovou 

listinu přeložil někdo, koho režim neschvaloval, „pokryl“ jej svým jménem někdo jiný)? 

MM: Slyšel jsem, že byly takové případy. Já si pamatuji, že když jsem pracoval ve 

Filmexportu, tak v 70. letech byl takovým nejlepším simultánním tlumočníkem filmů Petr 

Pujman. Ten bohužel zemřel asi dva měsíce před revolucí. Byl to skvělý člověk, který uměl 

asi pět jazyků. A já jsem ho třeba zažil tlumočit Kmotra, kde je sicilština a všechno 

přetlumočil. On si teda někdy strašně vymýšlel, to je pravda, ale nikdo neměl nárok [o jeho 

překladu pochybovat]. Byl to syn Marie Pujmanové a nevím, co v roce 1968 provedl, já jsem 

se ho na to nikdy neptal, ale prostě nesměl [publikovat] a živil se jako tlumočník na těchto 

projekcích. A byl schopný [tlumočit] opravdu třeba i z ruštiny do angličtiny, kombinovat ty 

jazyky.  

VM: Takže dabing bylo prostředí, kam se mohli uchýlit lidé, kteří třeba už nemohli pracovat 

jinde, ale tady ano, protože jejich jméno nebylo nikde zveřejněné? 

MM: Ano. Jsem si téměř jistý, že tam bylo víc autorů, kteří byli na indexu a tímhle způsobem 

se uplatnili. Někdy se v 70. a 80. letech v televizi odstraňovala jména. Stříhaly se titulky, 

poněvadž třeba Tříska emigroval a podobně.  

VM: Děkuji. Máte ještě něco, co byste chtěl dodat? 

MM: Nic mě nenapadá. Spíš se Vám pokusím sehnat kontakt na Václava Březinu, poněvadž 

ten byl členem výběrové komise a podílel se na zpracování filmu. Já když jsem tam přišel tak 

on už tam asi 3-4 roky, asi od roku 1972. A druhým člověkem, který tam pracoval, ale ten 

dělal titulky, byl doktor Jan Foll. Jeho otec navrhoval filmové plakáty a objevil se i ve větších 

rolích v některých českých filmech. 

VM: Moc Vám děkuji, budu ráda. 

 

Příloha č. 2 – rozhovor s Martinem Boudou 

VM: Probíhala v 70. letech cenzurní kontrola dabingu? A pokud ano, v jaké fázi procesu 

dabingu a jakým způsobem? 

MB: O nákupu filmu rozhodovala komise, která zvažovala, jestli film koupit nebo ne. 

Většinou kontrola probíhala ještě před koupí filmu. Když se rozhodla film koupit, tak už 



většinou došlo k výrobě dabingu. Vyrobený dabing se pokaždé musel schválit, jestli se pustí 

do vysílání nebo ne. Často se jim [výběrové komisi] některé pasáže zdály nevhodné, takže se 

pak rozhodovalo o střihu a někdy dokonce zakázali už hotový film i s dabingem. Přestože byl 

tedy ten film vyrobený a dochoval se, tak se nikdy nevysílal. Takových případů tady máme 

taky několik. 

VM: Jaké filmy to například jsou? 

MB: Například film Anatomie vraždy, což je americký film z roku asi 1959, kde se jim zdálo, 

že téma znásilnění není vhodné. Nejdřív rozhodli o několika střizích, vystřihly se určité 

pasáže, chyběly asi 3 nebo 4 minuty, ale pak proběhla další schvalovačka, a zase jim to přišlo 

nevhodné, a tak se film prostě úplně zastavil a nešel vůbec do vysílání. 

VM: Takže hotový dabing už se nepředělával? A pokud tam některé pasáže nevyhovovaly, 

tak se tedy spíše stříhaly? 

MB: Ano, ta pasáž se spíš vystřihla. Ale někdy se vystřihla už před výrobou dabingu. 

Vystřihla se celá dějová sekvence a dabing pak pro ni vůbec nevznikl. Záleželo to, jak kdy. 

Olga Walló, která režírovala například právě tu Anatomii vraždy, mi vyprávěla, že se i měnilo 

vyznění dialogů. Například ve scéně, kde [postava] mávala kalhotkami, bylo v dabingu, že je 

to šátek. A takové věci se tam děly. 

Ale takový nejkřiklavější příklad střihu byl ve filmu Útok lehké kavalerie, britský film, ze 

kterého zbylo v podstatě jen torzo. [V originále] ten film měl dvě hodiny a jeho schvalovateli 

zřejmě vadily násilné scény, protože to byl válečný film. A tak se stříhalo a stříhalo, až s něj 

zůstalo něco málo přes hodinu. Vystřihla se téměř polovina filmu. Nevím, jestli se ten film 

nakonec vysílal nebo ne, ale bohužel se nedochoval. A o tom právě paní Walló také mluvila, 

že to byl takový extrém. 

VM: Jaká byla v daném období kritéria pro koupi filmu ze zahraničí? Co vyhovovalo nebo 

naopak nevyhovovalo? 

MB: O koupi filmu rozhodovala hlavně země původu. V nějakém dokumentu tady ve 

spisovém archivu jsem četl, že asi 75 nebo 80 % produkce se kupovalo z východního bloku a 

zbytek byly země západní. A když se kupoval západní film, například americký, tak se dost 

přihlíželo ke kritériu, jestli je ve filmu kritika západní společnosti, sociální nebo politická. 

Takže se kupovaly filmy typu Brubaker s Redfordem, kde je kritika vězeňského systému. 

Nebo Všichni prezidentovi muži, aféra Watergate, prostě hodně takové kritické filmy se 

kupovaly. Ale taky hodně francouzských, Costa-Gavras a tak. 



Ale ke konci 80. let už se přihlíželo k jiným věcem. Hlavně do kin se kupovaly takové ty 

blockbustery, Indiana Jones a tak. Takže se už vážně přihlíželo k diváckému aspektu, ale ta 

kritická část byla důležitá. Hlavně v televizi, tam víc než v těch kinech. 

VM: Která témata vadila? Co se nejčastěji stříhalo? 

MB: Určitě byly žánry, které [komunisté] moc ukazovat nechtěli. Byly to třeba akční filmy, 

takové to přehnané násilí. Hlavně v televizi, ale v kinech to taky moc nešlo. Pak různé sci-fi 

horory, to jim prostě vadilo. Prostě takové ty z jejich pohledu dekadentní žánry. Takže se sem 

dostalo občas něco, například Vetřelec do kin, ale to byly spíš výjimky. 

VM: Vetřelec se tedy nedostal do televize? 

MB: To ne, to už bylo moc. Jak říkám, do kin prošlo leccos, co by v televizi prostě nešlo. 

VM: A čím to bylo? 

MB: Televize totiž měla mnohem větší dosah. Tu měl doma každý a tam se tedy mnohem víc 

selektovalo, co se pustí a co ne. Jinak je zajímavé, že jinak probíhala cenzura do kin a jinak do 

televize. Například film Rozsudek s Paulem Newmanem, který má kinodabing, běžel v kinech 

s pasážemi, které později v televizi vystřihli. Takže oni [komunisté] považovali tu televizi za 

mnohem důležitější médium a dávali na ni větší pozor. 

VM: Byl nějaký rozdíl mezi 60. a 70. léty co se týče cenzurovaných témat nebo systému 

cenzury? 

MB: Normalizace určitě byla přísnější. Třeba nevím, jestli by sem v 70. letech pustili Dvanáct 

rozhněvaných mužů s Voskovcem. To byl rok 1963 myslím, tam už nějaké to uvolnění bylo, 

ale ta sedmdesátá léta byla mnohem tužší. 

VM: Ale v 70. letech zase nebyla předběžná cenzura, je to tak? Alespoň v literatuře to bylo 

tak, že v 60. letech nesmělo projít nic bez kontroly HSTD, ale v 70. letech za vydaná díla 

zodpovídali šéfredaktoři daných vydavatelství. Bylo to tak i u filmů? 

MB: Tady to procházelo kontrolou. Byly tu komise, které schvalovaly dílo do vysílání. Takže 

to bylo asi trochu jiné než u tištěných médií. Alespoň si to myslím, nemám s tím zkušenost. 

VM: Spíš mám na mysli, jestli film procházel vnitřní kontrolou Československé televize, 

nebo jestli jej kontroloval cenzurní orgán. 

MB: Myslím si, že to probíhalo v rámci televize. Ale i tady byly kádry, které to monitorovaly.  

VM: Víte o případu, že by nevyhovující dabing prošel do televize? A pokud ano, jaké to mělo 

následky? 

MB: Tak takový případ si nevybavuji. Vím, že jsem se divil, že v jednom filmu něco prošlo, 

ale už nevím, co se pak dělo. Ten film už se pak nevysílal. Byl to britský film, Smích z ráje, 

z 50. let. Má i remake ze 70. let. A tam je jeden dialog, který mě vyloženě překvapil. Jeho 



dabing byl z roku 1970, takže možná v té době ještě něco uniklo. Vysílalo se to myslím také 

v tom roce 1970. 

VM: A o čem byl ten dialog? 

MB: Bylo to něco v tom smyslu, že se baví dvě postavy o třetí postavě a jedna se ptá té druhé: 

„Kde je ten tvůj bratr? Myslel jsem, že je ve vězení.“ A ta druhá postava na to odpoví: „Ne 

ne, oni ho poslali do východního Berlína.“ A první postava na to: „No tak to je skoro to samé, 

ne?“ Fakt to tam je a není to vystřižené, takže se to muselo vysílat v téhle podobě. Je to skvělý 

film, ale od té doby se vůbec nevysílal, ani dneska, přestože se dabing dochoval. 

VM: Zajímám se také o překlad o dabing. Už vím, že nejdříve vznikl překlad a ten se později 

upravoval tzv. „na pusu“. Zveřejňovala se ale jména překladatelů? 

MB: Jak u koho. Ve filmovém dabingu překlad brali jako technikálii, takže překladatele 

vůbec neuváděli v titulcích. A v televizním dabingu se překladatel uváděl asi od konce 70. let. 

Ne úplně pravidelně, ale v 80. letech už byl v titulcích běžně. 

VM: Také se zajímám o autocenzuru, byla u překladatelů pro dabing patrná? Nebo spíše u 

úpravců? 

MB: To nedokážu posoudit. Nevím, v jaké fázi se dialogy takto upravovaly, ale myslím si, že 

ti překladatelé měli zkušenosti a věděli, co [by neprošlo]. Ale za text měl zase větší 

odpovědnost úpravce. 

VM: Moje diplomová práce je založená na hypotéze, že v dabingu by mělo být jednodušší 

zakrýt cenzuru, protože divák neslyší originál. Víte o nějakém filmu, u kterého byl použit 

dabing právě proto, aby se zakryl cenzurní zásah? 

MB: Napadá mě třeba příklad ze slovenského dabingu. Britský film Dempsey a 

Makepeaceová, bylo to něco jako Profesionálové, kteří se vysílali potom. Byla to kriminálka, 

která myslím běžela i v roce 1989 a jedním z případů bylo i pašování drog v krabicích od 

ruského kaviáru. A tam to přeložili jako iránský kaviár. Ale takových případů je určitě víc. 

Velmi často to vystřihli, ale někdy se to i přeložilo.  

VM: A myslíte si, že kvůli takové drobnosti vybrali dabing? 

MB: To rozhodnutí o nadabování se podle mě rozhodovalo podle jiných kritérií. Myslím si, že 

hrálo roli, jestli to byl divácký film, jestli na to budou chodit davy do kina, nebo jestli to půjde 

do televize. V televizi bylo v podstatě 98 % filmů dabovaných. Titulky se tam téměř 

neuváděly. A když už, tak to bylo u sovětských filmů, takové ty jazykové koutky. To většinou 

byly sovětské nebo bulharské filmy, ale západní ne. Oni nechtěli, aby angličtina byla slyšet, 

takže se všechno dabovalo. 

VM: Takže je možné, že v kinech šel film s titulky, ale v televizi se objevil dabovaný? 



MB: Ano, to byl velice častý případ. 

VM: Kdo tehdy rozhodoval o způsobu překladu daného zahraničního filmu? Jaké k tomu měl 

důvody? 

MB: Myslím si, že o tom rozhodovala akviziční komise při přijetí filmu do kin, tedy do 

distribuce na základě kritérií, jako je potenciální návštěvnost. Filmy, které měly velký 

potenciál, byly dabované. Samozřejmě byly i vyloženě divácké filmy, které dabing neměly. 

To zase mluví v neprospěch mé teorie. Například Skleněné peklo, což je divácký film, běželo 

s titulky, takže těžko říct, to by chtělo mluvit s někým, kdo se toho účastnil. Možná by věděla 

Olga Walló.  

VM: V cenzurních kartách z 60. let jsem často narážela na filmy s označením archivní. 

Tušíte, co toto označení znamenalo? (Většina takto označených filmů pak nebyla v 60. ani 70. 

letech uvedena ve Filmovém přehledu a tedy ani v kinech.) Například se jednalo o tituly A 

hvězdy mlčí, Alice Adamsová, apod. 

MB: Je možné, že se nakonec rozhodlo, že se film nekoupí. To by asi bylo snadné zjistit, jestli 

se ty filmy dostaly do distribuce. Jak se na Váš seznam dívám, tak určitě žádný z těchto filmů 

nemá dabing. Neslyšel jsem o žádném z těch titulů, že by k němu existoval dabing. A 

dokonce si myslím, že většina z nich nebyla ani v kinech. Neříkám, že úplně všechno, ale jen 

jak se tak zběžně dívám. 

VM: A jsou to filmy z 60. let nebo starší? 

MB: Jsou to vesměs 60. léta, co tady vidím. Ale Na větrné hůrce, jestli je to americká verze, 

tak to bude starší, to jsou 40. léta. Nebo Leopardí žena je z 30. let. K tomu se pak dělal dabing 

v televizi až v 60. letech. To máme tady, ale určitě to nebylo v kinech. Nebo třeba Most přes 

řeku Kwai je z roku 1957 nebo 1956. Z jakého roku, je ta karta? 

VM: 1960 a je u ní dokonce dabing.  

MB: Ale to žádný dabing nemá.  

VM: V kartě píšou „Uvedeno na mezinárodním filmovém festivalu.“ Možná to byl dabing, 

uvedený jen na tom festivalu. 

MB: To si nemyslím, že by se dělal dabing, spíš by to šlo s titulky.  

VM: Tak je možné, že je to chyba, protože chyby jsou v cenzurních kartách poměrně časté. 

MB: To asi bude chyba, protože k tomuhle filmu dabing nikdy nevznikl, nebo jsem o tom 

alespoň neslyšel. Filmový přehled často ale některé filmy ani neuvádí. Nebo je tam film 

s titulky, ke kterému ale později vznikl dabing. Takže to také není úplně věrohodný zdroj. 

VM: Existuje tedy nějaká jednotná databáze filmů, které se objevily v Československé 

distribuci? 



VM: To ne, v tom je ten Filmový přehled asi nejlepší. Nevím, jestli se třeba na Barrandově 

ještě nevydávaly nějaké ročenky. Ale u zahraničních filmů o ničem nevím. My, jako televize, 

jsme nic takového nevydávali. My tady máme jenom seznamy filmů, kde se dá najít, co se 

dělo. Mám tady třeba nějaké zprávy o výrobě dabingu. Ty by asi měly být všechny za daný 

rok. Mám naskenované složky z 80. let, kde by měly být všechny dabingy, které se vyráběly 

v televizi, ale jestli Barrandov něco takového dělal, to nevím.  

VM: Z mojí analýzy vyplývá, že v 70. letech se dabovalo přibližně dvakrát více filmů než 

v letech 60. Má to nějaký důvod? Technický, ideologický? 

MB: Určitě se počet dabovaných filmů zvyšoval, v 80. letech to bylo ještě víc. Důvodem bylo 

rozšiřování sítě kin, nebo také televize, protože kina jí chtěla konkurovat, takže to byla snaha 

přitáhnout více lidí do kin. A na dabované filmy chodili lidé víc než na titulkované.  

Rozvoj technologie také hrál roli. Také se objevilo víc dabingových studií, ale primárním 

důvodem bylo podle mě přitáhnout diváky do kina. I ta televizní technologie se vyvíjela. 

V televizi se dabovalo od roku 1959 nebo 1960, ale byl to živý dabing. Ten se 

nezaznamenával a dabéři byli ve studiu, ze kterého se to vysílalo, a mluvili přímo v reálném 

čase, což byl hrozný stres. A takhle vznikaly dabingy kromě těch, které byly distribuční. To 

samozřejmě dostala televize pás. Třeba Dvanáct rozhněvaných mužů běželo v 60. letech právě 

z toho pásu s dabingem, ale televize jako taková neuměla dabing zaznamenat. Živě se 

dabovalo až do roku 1964 a pak se souběžně s tím dabovalo na záznam, zatímco živý dabing 

do roku 1966 nebo 1967 dobíhal. A pak už byl jen klasický zaznamenávaný dabing. První 

zaznamenaný televizní dabovaný film byl Hamlet s Laurencem Olivierem v roce 1964. Ten se 

mimochodem dochoval. 

VM: Z mého výzkumu dále vyplývá, že se poměrově dabovalo více filmů z východního bloku 

než filmů ze západu. Má to nějaký důvod? Technický, ideologický? (Je to překvapivé, protože 

z ideologického hlediska a za předpokladu, že dabing lépe skryje cenzuru, bychom to čekali 

spíše naopak.) 

MB: Tak to mě překvapuje, to bych nečekal. V televizi to bylo všechno dabované. Právě když 

jsme narazili na nějaký film s titulky, tak to byl spíš sovětský film. Ale v kinech nevím, jaký 

byl poměr. 

VM: Říkám si, že to mohlo mít třeba jazykový důvod, že z ruštiny se bude do češtiny dabovat 

dobře, protože je to jazyk ze stejné rodiny. 

MB: Ruština je ale prý na dabing těžká. Paradoxně, protože je to slovanský jazyk, ale mluvila 

o tom někdy Olga Walló. 



VM: Existovali v dabingu tzv. „pokrývači“ (tedy pokud dabingovou listinu přeložil někdo, 

koho režim neschvaloval, „pokryl“ jej svým jménem někdo jiný)? 

MB: To tady existovalo, ale nebylo to tak, že by za tvůrce byl podepsaný někdo jiný, ale jeho 

jméno se prostě neobjevilo v titulcích. Třeba Věra Barešová, která byla od roku 1968 

v nemilosti. To byla režisérka, ale i překladatelka a úpravkyně dialogů. Kolem roku 1968 se 

angažovala, takže potom nesměla režírovat v dabingu, ale působila tam dále jako třeba 

úpravkyně dialogů nebo překladatelka a nebyla uváděná v titulcích. Třeba Filmový přehled ji 

uvádí, ale v titulcích filmu to nebylo. 

VM: Děkuji, to byly všechny moje otázky, chtěl byste ještě něco doplnit? 

MB: Já bych Vám doporučil dabingforum, jestli ho znáte. Tam je spousta informací i 

k dějinám dabingu, některé z nich jsem přidával i já. Jinak těch případů, kdy se z filmu něco 

vystřihlo, je spousta. Třeba Nebožtíci přejí lásce. 

A ještě mě napadá, že někdy nevadil jen obsah filmu, jakože se v něm o něčem mluvilo, a tak 

se to vystřihlo, ale někdy se neuvedl celý film, jako například ta Anatomie vraždy. A někdy 

vadil i herec. Takhle se koupily a nadabovaly dva filmy s Yves Montandem, a to Žít a užít a 

Grand Prix, a ani jeden z nich v 70. letech nepustila cenzura na obrazovku, protože tam hrál 

on. Sice se ten film koupil a za těžké peníze se vyrobil dabing, ale potom se nevysílal, protože 

Montand hrál v Doznání a hlavně se vyslovoval proti [okupaci] roku 1968. Byl to sice 

komunista, ale takový ten špatný, takže vadil a jeho filmy pak nešly na obrazovku. I takové 

případy se děly. Dabing Grand Prix bude mít příští rok premiéru. Byl vyrobený v roce 1977, 

takže se bude vysílat po 42 letech. 

Příloha č. 3 – rozhovor s Alešem Danielisem 

VM: Jaká byla v 60. a 70. letech kritéria pro koupi filmu ze zahraničí? Co nevyhovovalo po 

ideologické stránce? Pamatujete si na nějaký konkrétní případ? 

AD: Z výše uvedeného vyplývá i omezená možnost odpovědi na tuto otázku. Vadit však 

mohlo všechno. Nehrály se Hvězdné války, neuváděly se filmy od společnosti Disney, která 

naše teritorium blokovala. Někdy mohlo vadit i to, že lidé jsou prostě spokojení a žijí klidný 

bohatý život. Nejlepší pozici tedy měly bláznivé komedie bez reálného základu a kriminálky 

ukazující nejlépe zkorumpovanost policie nebo sílu mafie. 

VM: Kdo tehdy rozhodoval o způsobu překladu daného zahraničního filmu? Jaké k tomu měl 

důvody? 



AD: Pokud vím, byl plánován roční objem dabovaných filmů (cca 60), zda bude uváděný film 

dabován nebo titulkován rozhodoval Vedoucí Dramaturg ÚPF, předpokládám, že 

v koordinaci s SPF, a schvaloval ředitel ÚPF. 

VM: Byla u překladatele dabingové listiny patrná autocenzura (překladatel tedy věděl, co 

odpovídá tehdejší ideologii a při překladu se tím řídil)? 

AD: Odvážil bych se na tuto otázku odpovědět Ano, jsem o tom přesvědčen. 

VM: Vzpomínáte si, že by byl v některých případech použit dabing k zakrytí cenzurního 

zásahu? 

AD: Vzpomínám si na případu střihu do dodaného filmu, k tomu skutečně docházelo, na 

změnu významu scény prostřednictvím dabingu si nevzpomínám. To ale neznamená, že 

k tomu nikdy nedošlo. 

VM: V cenzurních kartách jsem často narazila na film s označením archivní. Tušíte, co toto 

označení znamenalo? (Většina takto označených filmů pak nebyla v 60. ani 70. letech 

uvedena ve Filmovém přehledu a tedy ani v kinech.) 

AD: Nelze vyloučit, že kopie filmu byla získána pouze pro účely uložení v ČsFÚ. Rozhodně 

byly filmy, které byly ve filmovém archivu uloženy, ale nikdy neměly premiéru. 

VM: Z mojí analýzy vyplývá, že v 70. letech se dabovalo přibližně dvakrát více filmů než 

v letech 60. Má to nějaký důvod? Technický, ideologický? 

AD: Myslím, že technický ani ideologický důvod nebyl klíčový. Předpokládám, že šlo 

převážně o ekonomický důvod. FS Barrandov získalo větší finanční prostředky. 

Argumentovalo se nepochybně oblibou dabovaných filmů u českých diváků. Samozřejmě 

někde v pozadí mohla být i úvaha o skrytých úpravách filmů, ale rozhodně si myslím, že 

nebyla hlavním důvodem. 

VM: Z mého výzkumu dále vyplývá, že se poměrově dabovalo více filmů z východního bloku 

než filmů ze západu. Má to nějaký důvod? Technický, ideologický? (Je to překvapivé, protože 

z ideologického hlediska a za předpokladu, že dabing lépe skryje cenzuru, bychom to čekali 

spíše naopak.) 

AD: Pamatuji se, že bylo nutné i v dabingu dodržovat preferenci socialistické kinematografie. 

Opětovně jde zejména o zjevnou preferenci diváků. A přece nebudeme dabovat a tím 

přibližovat divákům kapitalistické filmy a socialistické titulkovat, což diváky odrazuje. 

Uvědomme si i podstatně slabší jazykovou vybavenost, než je tomu dnes. To byl hlavní 

důvod, dabing jako způsob cenzury, rozhodně nehrál nijak viditelnou roli. 



Příloha č. 4 – rozhovor s Olgou Walló 

VM: Jak v 70. letech ovlivňovala cenzura dabing? 

OW: Cenzura ovlivňovala všechno kolem nás a já si kladu otázku, v jaké míře byla opravdu 

zapříčiněná režimem. Tedy, režimem byla zapříčiněna jistě. Mluvím konkrétně o dramaturgii 

filmového vysílání, jehož jsem byla zaměstnancem a o němž můžu vypovídat. Moji nadřízení 

byli dramaturgové, kteří udávali pravidla. A mně je velmi nejasné, jestli opravdu plnili přímé 

rozkazy někoho nad sebou anebo jestli se strašně báli. Že se strašně báli, to vím. Že se báli až 

za hranice zdravého rozumu, to vím taky. A že ty výsledky byly naprosto absurdní, to vím 

taky. Ale to, co celoživotně nevím, je, kolik z toho bylo z jejich vlastního strachu a kolik bylo 

fungováním systému. Takže potom se tam děly případy, které byly zřetelně absurdní a přitom 

nikdo neřekl „to je šílenství“. Přičemž ta konotace už nebyla politická. 

Příklad: Film Anatomie vraždy. Na ten se můžete podívat, protože teď už existuje v plném 

znění. Ten byl sestříhaný velmi drsně a v textu jsou zřejmé nesmysly. Přičemž to těžko 

můžeme nazvat politickým. Pak uvedu jiné příklady, které politické jsou, ale tady u té 

Anatomie vraždy to byl podle mě projev paranoie. Ano, existovala směrnice, že se nemá 

užívat obscénních slov nebo že existují určité zásady mravnosti atd. Také existovala jistá paní 

ředitelka, jak se jen jmenovala. Davidová byla majitelka strany po roce 1969, ale ta paní 

ředitelka se jmenovala jinak. A ta se osobně přesvědčovala ve vrátnici, jestli mají 

zaměstnankyně podprsenku, aby nebyly nemravné. A také existoval zákaz, aby kameramani 

nechodili v šortkách, že je to obscénní ten pohled na ta nahá kolena. A to nemohlo být 

politické, to byla otázka vnitřního rozpoložení, to není možné. 

Ale zpět k případu Anatomie vraždy. Byl to jeden z mých prvních filmů, ne první, ale byl 

v rané sérii. A zapamatovala jsem si ho proto, že jsem kvůli němu měla velké nepříjemnosti, 

protože jeho text byl nazván obscénním. Obscénním, tedy nepoužitelně neslušným, bylo to, že 

se jednalo o vraždu a že corpus delicti, který byl předložený před soudem, byly dámské 

kalhotky. Jenom tento fakt – dámské kalhotky. A takže se to ve filmu nemohlo objevit, ale 

zase když tam nemáte corpus delicti, tak to je špatné. Takže se dotyčná dramaturgyně 

dostavila do ateliéru a já jsem říkala hercům: „Prosím Vás, dvořte se jí a berte ji vážně, 

protože je mimo realitu.“ A oni mně to nevěřili. Ale ona jim pak vysvětlovala, že se nedá 

použít slovo kanape, protože to budí sexuální představy. A už vůbec se nedalo použít slovo 

podprsenka, takže my jsme místo toho říkali slovo rukavice. Rukavice se mohly. Takže to 

celé získalo velmi absurdní zabarvení. Ale horší bylo, že tam tehdy jednu z velkých rolí hrál 

Ota Brousek, což byl otec dnes známého Otakara Brouska. Jeho otec byl velmi ctihodný pán, 

dabér a letitý herec na Vinohradech. A také recitátor těžkých textů. V žádném případě to 



nebyla osoba oplzlá. A ten se pokusil s ní zaplést dialog a narazili na definici slova frigidní, 

které se užívalo v textu, a ona se domnívala, že je neslušné. A on se jí velmi hezky a vzdělaně 

pokusil vysvětlit, co to znamená. Ale ona žila v představě, že to naopak znamená něco jako 

nymfomanie. A to se jednalo o osobu vysokoškolsky vzdělanou. Ona se nakonec rozhněvala a 

odešla a druhý den bylo zastaveno natáčení a já jsem byla zavolaná do televize. Ve vrátnici mi 

bylo sděleno, že tam mám zakázaný vstup. Každopádně jsem se ale dostala dál a shodou 

okolností jsem v té době dostala vyznamenání za Sedmnáct zastavení jara, takže ty sankce 

byly odvolány, ale pocit, že jsem v blázinci, byl velmi intenzivní a myslím si, že odpovídal 

realitě. V 70. letech lidé, kteří nebyli propuštěni v roce 1969, se buď strašně báli, nebo už byli 

navázaní na tajné služby. Byla to velmi nepřirozená situace. My jsme tam potom přišli jako 

noví a rozkoukávali jsme se. Velice se tam pilo. Od té doby nenávidím vodku. Od desáté 

hodiny dál se pila vodka s džusem. Já jsem to nikdy nepila, ale všichni okolo ano a opravdu to 

nebylo příjemné. Potom si na to všichni nějak zvykli. Ale nevím, mluvím za sebe, co jsem 

špatně viděla kolem sebe. Každopádně ale ta Anatomie vraždy se hodně vystříhala a tu verzi, 

kde jsou díry v dialogu, si teď můžete stáhnout a uvidíte, jak je to absurdní. A přitom tam 

nikdo neřekl: „Tahle paní blázní.“ Protože co kdyby na tom něco bylo. Pak byla jiná její 

kolegyně, která se velmi bála. To byla paní Pokojová, už je po smrti, která mě po roce 1989 

strašně prosila, abych jí ochránila před bílým terorem. Ale tady žádný bílý teror nebyl. Lidé 

z nějakého důvodu žili v přehnaném strachu. A přitom bylo takové to pomrkávání, že je to vše 

jen hra, ale do toho byl strašný strach. 

Například existoval film, který se myslím jmenoval Studna
1
. Byl to příběh z amerického jihu 

a bylo to zpracování události v konkrétním městě. Možná Jacksonville
2
, ale nevím, to si 

nepamatuju. Ale zápletka spočívala v tom, že holčička jedné barvy pleti spadla do studny. 

Nepamatuju si, jestli to byla černoška nebo běloška. Tu holčičku nemohli najít, načež se 

rozšířila masová hysterie, že příslušníci té druhé rasy ji unesli. Výsledkem pak bylo obrovské 

černé povstání, praly se asi tři tisíce lidí, byli tam mrtví atd. Přitom k žádnému únosu nedošlo, 

jen se ztratila holčička a čistou náhodou se za tři dny našla. Byla ještě živá a z té studny ji 

složitě vytahovali. Ale poměry ve městě byly naprosto rozvrácené. Byl to zajímavý film. A 

zajímavé na tom bylo, že ti [demonstrující] černí nebyli v právu, ale ta situace se zjitřila tou 

událostí. Je možné, že to bylo trochu jinak, ale já si to pamatuji takhle. Verdikt ale 

každopádně zněl, že není vhodné ukazovat, že by utlačovaný černošský lid nebyl v právu, a 

                                                 
1
 Britský film z roku 1951 s názvem The Well (studna) byl do češtiny přeložený jako Osudné odpoledne 

2
 Marysville 



tak se všechny nepokoje z filmu vystříhaly. Jenže ten film byl právě o nich, bylo to 

dokumentární zpracování té události. Takže z toho nakonec zbyl takový zajímavý film, ve 

kterém byla holčička, která se ztratila, pak ji našli a pak ji vytahovali ze studny a měli radost, 

že ji nalezli. 

Ale ty cenzurní zásahy se neděly dabingem, spíš docházelo ke střihovým úpravám. Do kopií 

filmů se strašlivě stříhalo. Což je dnes, po roce 1989, nemyslitelné, protože to je prostě 

porušení práv. Ale tehdy televize opravdu velmi neomaleně stříhala do kopií. Další můj 

takový úplně zničený film byl Útok lehké kavalerie, což také naprosto není politické téma, ale 

hlavního hrdinu daboval Tříska, který čtrnáct dní potom emigroval. A nikoho nenapadlo, že 

by se to dalo předabovat, když už byl jeho hlas takový průšvih, a tak místo toho celou hlavní 

postavu vystříhali, což bylo dost obtížné. Takže z toho krásného filmu, který měl asi 127 

minut, zbyl takový zvláštní 59minutový sestřih, který nedával smysl. To dělali konkrétní lidi a 

člověk neví, jestli to dělali v záchvatu paranoie. Je to možné. Anebo si prostě dělali opravdu 

divokou legraci. Upřímně to vážně nevím. Sama jsem tehdy byla ve stavu hluboké deprese a 

špatně jsem komunikovala s okolím, proto mluvím o dojmech. Nikdy jsem se na to nikoho 

nezeptala.  

V roce 1989 jsem zažila jiný šok, protože jsem zjistila, že osoby, které jsem pokládala za 

naprosto nejrozumnější a které jsem měla ráda, nabyly svého vnitřního klidu tím, že byly 

podepsané a spolupracovaly. A pro mě je tohle všechno hodně složité. My jsme se v tom 

sklepě snažili pracovat co nejlíp, ale měli jsme pocit, že posloucháme něco velmi ponižujícího 

a praštěného. Ale já si nemůžu stěžovat, já jsem tam byla dobrovolně a mohla jsem dělat 

kteroukoliv jinou práci, třeba mést ulice. Nebo jsem tam vůbec neměla být. Takže já nejsem 

obětí, ale chybí tam zdravý rozum. 

Nebo jiný případ. Vždycky k nám přišly takové směrnice. V lednu, kdy se upálil Palach, se 

třeba nesměl objevit žádný oheň, žádný táboráček. To se řešilo tím, že se ty věci [v daném 

období] nepromítaly. Ale potom zase přišla devíza, že se nesmí objevit kostel s křížem. 

Pamatuju si na detektivu, u které jsme seděli s mým kolegou Borisem Adamcem a celou noc 

jsme ji stříhali. Hrozně jsme se styděli a připadali jsme si jako blázni, protože to stříhání bylo 

dost rafinované. Byla tam hlavní hrdinka, která měla plnější poprsí. Byla to hezká ženská, 

která měla hluboký výstřih, a velmi sugestivně vypovídala před soudem, přičemž na krku 

měla řetízek s křížkem. A jak se před tím mikrofonem poškubávala, tak ten křížek někdy 

zapadl mezi ňadra, někdy povyskočil. A ta kamera to schválně zachycovala, bylo to na tom 

výtvarně stavěné. Takže bylo nutné vystříhat ta okna (to se stříhalo po oknech), kde ten křížek 

je patrný jako křížek. Byla to dosti [náročná] práce. A já jsem měla pocit pekla podle 



Woodyho Allena, že jsme se zbláznili všichni. To je můj hlavní pocit. Pravidla byla sice 

nesmyslná, ale byla daná. Padesátá léta se v sedmdesátých letech nikdy nezavedla. My jsme 

se jich báli. A místo toho vzniklo cosi absurdního. Já jsem si k té době nikdy nevytvořila 

vztah a ti lidé, kteří jsou už většinou nebožtíci, se mi strašně ošklivili. Nikdy jsem s nimi 

nemluvila, i když jsem s nimi 30 let pracovala. Nenastalo tam souznění, ale bylo to vzájemné, 

já jsem se jim určitě také ošklivila, protože jsem je nebrala… Ale byli jsme všichni na jedné 

lodi. 

Ale nepamatuju si, že by samotným dabingem docházelo k výraznému pokřivení. Jistě, 

docházelo k umravnění, ale dodnes se nemluví tak drsným jazykem. Ale někdy ten sbor 

starých panen, které tam byly dramaturgyněmi, byl velmi rozkošný, protože třeba když jsme 

dělali Shakespeara, tak některé pasáže nebo žerty Shakespeara jsou velmi drsné. Ale mělo to 

být opravdu věrné, opravdu tak, jak to dělali v divadle Globe. A docházelo k takovým věcem, 

jako třeba že se sešel dramaturgický sbor a hlasoval, jestli je sprostější slovo kunda nebo píča. 

Já jsem u toho nebyla, ale písemně jsem dostala napsané, co odhlasovali. A pak jsme 

v blázinci, nebo nejsme? Já mám pocit, že ano. Takže některé věci se umravňovaly, ale já 

nemůžu věřit, že to dělal Ústřední výbor. Já si spíš myslím, že to byly takové divné, 

paranoidní řiťolezecké závody. 

To byl tedy problém se Shakespearem, ale v samotném textu těch zásahů bylo málo. Průšvih 

byl v tom, že nectili celek kopie jako takový. A pak se také střihali z titulků lidé, kteří se 

mezitím nějak provinili. Jinak vy jste se mě ptala na pokrývačský dabing, jestli lidé 

překládali. No to víte, že překládali. 

VM: Překládali ti, co jinak nesměli překládat, je to tak? 

OW: Ano. Také hráli lidé, kteří nesměli hrát, pod jinými jmény. Tehdy existoval takový 

seznam herců, kteří museli být obsazeni do každého filmu. To byli členové nového svazu. 

Nevím, kolik jich bylo, byl to takový dlouhý seznam. A z nich nevím kolik procent muselo 

být v každém filmu. Ale už tam nebylo řečeno, co mají hrát. Takže ty role nebyly velké. 

Například paní Švorcová, pokud si to dobře pamatuji, dostala úlohu učitelky, která třikrát po 

sobě počítala do sedmi. A soudruh Šavrda, s tím byl trochu problém, protože vzdor svému 

jménu neměl úplně čisté všechny hlásky. A dostal roli „Čtvrté patro, prosím.“ Pamatuju si, že 

se na tom dosti dlouho pracovalo. A nakonec tam zahrál větu „Jděte do pátého poschodí.“ 

V komentářích často velmi dlouho pracovali lidé, kteří nesměli pracovat. To nějak unikalo 

pozornosti.  

Jinak tento durh cenzury existoval i v 90. letech. Například Eva Spoustová, která u mě hrála 

Julii, tak potom nemohla být obsazována, protože hrála také v tom prvním seriálu, na který se 



všichni koukali, v Dallasu myslím. A protože se soudružky [zmíněné dramaturgyně] na 

všechno dívaly, tak měly pocit, že je příliš známá a že už nemůže hrát nic jiného, takže prostě 

měla zákaz. Ale ona měla manžela Málka, takže vesele hrála jako Málková, nikoli pod svým 

jménem Spoustová, a tu už mnoho let žádné z těchto „odbornic“ nevadilo. Tím neříkám, že 

cenzura neexistovala. Cenzura byla ošklivá, ale směr té šaškárny byl velmi lidský. Já jsem 

pořád chtěla odejít, ale potom jsem tam z různých důvodů zůstávala a měla jsem pocit, že ta 

čest je v práci, když je ta práce řemeslně udělaná, ale teď už si to nemyslím. Nikdo opravdu 

šťastný nebyl, ta atmosféra nebyla hezká. Ta paní, o které mluvím nejošklivěji, tak její bratr 

byl ředitelem druhého programu a posléze emigroval. A ona se tak strašně bála, že přijde o to 

místo, na kterém byla tak hrozně pilná a na kterém lpěla. Byla to učitelská duše, neustále 

pletla a překládala. A dělala to řemeslně dobře, to bylo všechno v pořádku, ale tak na tom 

lpěla a tak strašně se bála, že odkládala zdravý rozum za hlavu.  

My jsme všichni dělali šaškárny. Já jsem jednou byla pověřená vedením stranické schůze té 

naší buňky. Také to nebylo hezké, že jsem byla ve straně, ale bylo to velmi jednoduché, jeden 

vedle druhého jsme byli ve straně a bylo to takové legrační, ale nebylo to moc příjemné. A já 

jsem pak byla volaná na ústřední celotelevizní výbor, že jak vysvětlím, že říkám „ve jménu 

Božím, soudruzi, zahajuji schůzi […] skupiny“ a že to nemám dělat. Tak já jsem tam udělala 

takovou scénku, jak jsem celkově pomatená, a odcházela jsem se slovy „pomáhej mi pánbůh, 

soudruzi“. A bylo to v pořádku zase.  

VM: Zajímalo by mě, jestli někdy do televize prošel dabing, který nebyl úplně vyhovující. Co 

se stalo potom? 

OW: To se nestalo. To bylo zpracovávané složitou cestou. Ten film se vybíral na nějaké 

komisi. Já jsem byla na výběr poslána jen jednou a pak mi řekli, že jsem to všechno udělala 

špatně, ale že to roztrhají a zapomenou na to. A pak už jsem nebyla. Ale ti lidé byli prověření 

a věděli, co vybrat. Takže ta cenzura začínala už tam. Potom to dostal dramaturg 

k zpracování. Potom se ty texty znova četly a procházely a potom byla předávačka. Tam 

celkem nebylo možné, aby se ty chyby dostaly do hotového díla. Nebyla situace, že bylo něco 

promítáno a bylo řečeno, že je to špatné. To se stát nemohlo, bylo to opravdu ohlídané. 

My jsme všichni věděli, co se smí a co ne. My jsme všichni prožili 50. léta, byť jako děti. A 

teď to mělo být zase tak, takže jsme to všechno uměli. Také si všichni říkali jménem, aby si 

neříkali soudruhu. Jak jsi někoho potkal, už to byl Mirek. To je všechno ošklivé. Ale zase, 

abychom si moc nestýskali, ten rys šaškárny, který v tom byl, ten je mnohem lepší než ta 

verze, kterou dělali Rusové, a kde opravdu tekla krev. Ale neskonale. Protože když teď člověk 

čte o procesech a podobných věcech, tak si říká, jak všechny tyhle směšné, absurdní a 



pokroucené věci jsou vlastně švejkovsky roztomilé. Já teď překládám knihu Stalin a vědci a to 

je opravdu velký drasťák. Bylo to mezi chytrými lidmi a jsou to všechno neskonale 

drastičtější příběhy. 

VM: V rámci své diplomové práce analyzuji i dabing konkrétních filmů. Jedním z nich je 

britský film Komik z roku 1960. 

To myslím dělala Blanka Nováková. Já jsem u Komika byla, právě jsem přišla do televize, 

když se to řešilo. V roce 1968 bylo opravdu obrovské uvolnění a nakoupila se veliká spousta 

moc krásných věcí [filmů]. Komik v tom počtu. Třeba koncepce druhého programu s režijními 

bloky, to bylo všechno hodně dobré. Ale ti lidé byli všichni odejiti a bylo to zlikvidované, ale 

ty filmy tam zůstaly. Filmy, které se nakoupily v roce 1968, přicházely na zpracování v roce 

1970 nebo 1971. A tam vznikaly problémy. Tam byly problémy s Wajdou. Třeba já jsem 

měla problém s Renoirem. Byl to jeden z Renoirových pozdních filmů a byl moc hezký. Má 

takový nenápadný název. Je to taková precizně udělaná hořká komedie. Je to pořád legrace, 

legrace, ale pak je tam někdo mrtvý. A je to brilantní práce ale naprosto apolitická. Oni si 

nebyli jistí, co s tím můžou dělat, a tak řekli, že to nebudou vysílat, že je to buržoazní atd. Ale 

já jsem říkala, že je to blbost, že je to Renoir z roku 1937. Šéfredaktor Marvan mně potom 

pozval, že si to spolu pustíme, a on se u toho srdečně smál. A pak mi říkal: „Olinko, přece 

vidíš, že se u toho bavím i já, to přece nemůžeme pustit.“ A neběželo to. A to byl problém 

s filmy, které byly nakoupené v roce 1968. Ale později, od roku 1970 dál, byli všichni v lati a 

věděli, co budou kupovat, že tyhle problémy prakticky nenastaly. Takže to byl Komik. Ten 

byl koupený i dělaný mnohem dřív. Ten byl hotový v roce 1970, ale mezitím se děly [změny], 

postupné, ten cyklus je dlouhý. 

VM: Druhým filmem, který budu analyzovat, je Dvanáct rozhněvaných mužů. Na tento film 

mám tip, že tam jsou také nějaké cenzurní zásahy. 

OW: To dělalo kino, to nevím. Ale tam si o to říkali. Tam jsou taková ta povídání o svobodě a 

tak. To si dovedu představit. Ale je škoda, že se nepodíváte na tu Anatomii vraždy. Já ji mám 

na DVD, právě Martin Bouda mi jí objevil. Je to moje velmi trapná práce, protože já jsem 

tehdy neuměla moc anglicky a jsou tam chyby ode mě, ale hlavně jak tam byly různé kusy 

vystříhané a cenzurované, tak to dohromady dává velmi málo smyslu.  

V těch 70. letech nebyla diktatura politická ve smyslu 50. let. Tam se najednou našimi 

nadřízenými stali absolutní blbci, protože nikdo jiný by do toho nešel. A rysy té absurdity 

byly extrémní, to je něco úplně jiného. Ale my moc plakat nesmíme. Tady sice tekly kariéry a 

charaktery, ale krve teklo málo. Hrdinové jsme nebyli. Sama na sebe opravdu pyšná nejsem. 



Ale na svoji práci ano. Měla jsem tu nebýt, ale to už je moje věc. Každý měl jednu věc, kdy se 

zachoval jako idiot. 

VM: Jaký jste pocítila rozdíl mezi 60. a 70. lety? 

OW: Já jsem ročník 1948 a do televize jsem přišla v roce 1970 na Silvestra, tuším. Takže 

jsem nezažila rok 1968 v televizi. Já ho znám jen z vyprávění. Já jsem přišla ve vlně, kdy 

braly celé ročníky na vyprázdněná místa. A každý se mohl stát kýmkoli a všichni se přede 

všemi styděli. Někteří tu kariéru udělali a někteří odešli do sklepa (do dabingu). Ale o 60. 

letech nemůžu říct nic. 

Také jste mi položila otázku, proč se v 60. letech dělalo mnohem méně dabingu než v letech 

70. To je jednoduché. Protože v televizi se v 70. letech dabing teprve rozjížděl. Myslím tím 

technicky. Dělaly se živé dabingy a ještě v prvních letech, kdy jsem tam byla, tak se obtížnější 

filmy předávali Barrandovu, protože [v televizi] ještě neměli takové to profesionální 

sebevědomí. A potom se to tam rozjelo ve velkém. Takže to je čistě technická otázka. 

Televize na to šla trošku jinak tím živým dabingem a filmový dabing se vyznačoval tím, že ty 

technologie byly stejné, ale byl vždy mnohem lépe placený, šlo do něj mnohem víc peněz a 

byly tam vždy takové měkčí normy. Ale zase to byl absurdní rozdíl. Bylo to jen tradicí. 

Televize byla ta „mladší sestra“ a parta lidí, která neuspěla ve filmu, musela vybudovat zase 

něco jiného. Jsou to velmi zajímavé příběhy, takové ty „vnitroblokové“. Na tom politickém 

režimu bylo strašné, že když se pan Dvořák pohádal s panem Novákem, tak mu nemohl říct, 

že je blbec, a jít pracovat s panem Maškem. Jinak je to pořád stejné, je to o práci, ale ty 

cestičky byly strašně zúžené. 

VM: Ještě bych se ráda zeptala, jestli jste měla hlas v tom, že se nějaký film přijme nebo ne? 

Myslím třeba z uměleckého hlediska. 

OW: Ne, to jsem vůbec neměla. Když mě přijali, tak mě jednou poslali do Maďarska na výběr 

a já jsem tam něco doporučila a něco ne a oni si mě pak zavolali a řekli mi: „No víš, Olinko, 

nebudeme o tom mluvit.“ A hodili to do koše. A opravdu mi věřte, že jsem na to měla jiný 

názor. Ale ani bych v tom mít názor nechtěla. Ty výběrovky asi nebyla snadná práce a na to je 

dobré se ptát někoho jiného. Já jsem tohle ani nechtěla. Já jsem v televizi chtěla trefit jen na 

záchod a do bifé. 

VM: Zmínila jste, že jste všichni věděli, co v režimu projde, a co ne. Zajímalo by mě, jestli na 

to existovaly nějaké seznamy.  

OW: Seznamy na tohle nebyly. Na herce seznamy byly, ale na tohle ne. To už nedošlo až 

k nám. Ten film, když byl přijatý, tak už prošel nějakým sítem. K nám se nedostalo, že něco 

nesmíme říkat. Někdy, třeba u té Studny a u toho, co jsem jmenovala, tak to byl případ, kdy ty 



pokyny došly. Ale vidíte, že si to pamatuju a je to pro mě něco mimořádného. Jinak výběr se 

prováděl někde jinde. Nebo aspoň to je můj pocit. 

Vzpomínám si na takový zásah. Ale všechno to bylo za hranicí absurdity. Bylo to ve velmi 

klasickém filmu. Byla tam věta: „V Curychu je pro staré lidi ráj.“ A tato věta se stříhala 

z hotového filmu. Jistě chápete, že mohla rozvracet společnost. Ten hrdina se stěhoval do 

Švýcarska a přitom pronesl tuto větu. To vždy bylo mimo mojí schopnost chápání. 

VM: Tušíte, kdo a jakým způsobem rozhodoval o tom, jestli se film bude titulkovat nebo 

dabovat? 

OW: O tom rozhodovali dramaturgové. Bylo to z hlediska sledovanosti. Co bylo s větší 

sledovaností, tak se to dabovalo, a co platilo za takové nebezpečně umělecké nebo minoritní, 

tak se titulkovalo. Z toho hlediska posuzovali leccos. To je docela zajímavá historie, jak se 

zacházelo s kompletním Shakespearem The Complete Works of Shakespeare. To je naprosto 

zajímavá historie, také by vydala na práci a já se jí marně snažím nějak udat. A nejsem sama. 

Tam se přihodily různé věci, co se titulkovalo a s čím se jak zacházelo. Ale tohle já nevím. 

Dramaturgové byli ti bohové. Ti to věděli a ti to vědí. Já jsem to nevěděla. My jsme se ten 

systém snažili v 90. letech změnit, ale neuspěli jsme, je to pořád tak. 

VM: Myslíte si, že se někdy stalo, že se použil dabing právě proto, aby se zakryla cenzura? 

OW: Lidí, kteří opravdu uměli [cizí jazyk] tak, aby [rozuměli filmu, moc nebylo]. V 70. 

letech tu byli čtyři anglisté. Pro Vás je samozřejmé umět anglicky, pro naši generaci bylo 

samozřejmé umět rusky. Já jsem se učila rusky 11 let a mám z ní několik zkoušek. Mluvím 

rusky a překládala jsem z ruštiny, ale dialogům ve filmu nerozumím. Takže to nebezpečí, že 

by se nějaká informace profiltrovala přes titulky, mi připadá velmi abstraktní. Nehledě na to, 

že když dnes řekneme film, tak je anglický, ale tehdy ta škála byla mnohem pestřejší. 

VM: Hypotézou mojí práce je, že v dabingu by mělo být jednodušší cenzuru zakrýt, protože 

divák neslyší originál. Ale zároveň už jsem se dozvěděla, že tehdy jazyková vybavenost 

nebyla taková, jako dnes. 

OW: Anglicky opravdu uměl velmi málokdo. Myslím si, že ta hypotéza je velmi teoretická. 

Bylo by to teoreticky možné, ale aby se dabingem posunul význam věci úplně, to se asi 

nedělo. Byla by to nesmírná námaha a nestávalo se to. Nedovedu si to vybavit. V těch 

Dvanácti rozhněvaných mužích, to mě bude zajímat, na co přijdete, tam asi něco bude. 

Stříhání bylo naprosto jasné a potom bylo nutné navázat větu, aby dávala smysl. Ale že by se 

v textu celá věc posunovala, to nevím. Jestli to někdo dělal, je to možné, ale já znám jenom 

svoji práci a v té si to nepamatuji. 



VM: Pan Málek mi třeba vyprávěl o filmu, kde byly písně s náboženskou tematikou, které se 

v dabingu zaměnily za obyčejné lidovky. 

OW: To je možné, nikdy jsem to nedělala, ale je to stejné, jako se stříhal ten křížek. 

Existovala kdysi snaha, aby se neužívalo ježišmarja a tak, ale to se zase vždycky rozplynulo, 

byla to jen móda. Je tedy možné, že s tím náboženstvím máte pravdu, ale nepamatuju si na to 

ze své práce. 

VM: Také v tom Komikovi mi přijde, že jsou texty písní trochu pozměněné. 

OW: Jak říkám, Komik byl takový film – aféra. Nebyla jsem u toho, já jsem jen nastoupila 

v té době a vím, že se řešil problém Komik. Bylo to něco neobyčejného, protože to byl jeden 

z těch dobrých filmů nakoupených v roce 1968, které šly do zpracování v roce 1971. Tehdy 

jsme třeba dělali celé Wajdovo dílo, co do té doby natočil. Protože na druhém programu se 

chystal Wajdovský festival v rámci portrétů jednotlivých režisérů. Takhle se dělal například 

Fellini. Ale pak ta dramaturgie byla rozbitá, čili něco z toho nebylo promítané vůbec a něco se 

promítalo zastrčené mezi ostatní program, ale ta kontinuita, že se nakoupí film a za tři roky 

jde do vysílání, ta platila. Teď je to rychlejší, ale tehdy to tak bylo, to znamená, že oni celý 

začátek 70. let zápasili s těmi liberálními nákupy. 

VM: Děkuji. Chtěla byste ještě něco dodat? 

OW: Asi ne, jen Vám popřeji hodně štěstí. 

VM: Děkuji. 

 

Příloha č. 5 – rozhovor s nejmenovaným romanistou 

Otázka: Jaké jsou Vaše zkušenosti s překladem pro dabing v 70. letech? 

Odpověď: Začal jsem pracovat jako překladatel titulků pro ÚPF asi v roce 1972. Pro Českou 

televizi jsem dělal jak titulky, tak překlad pro dabing až koncem sedmdesátých let. Nejvíce 

jsem překládal na titulky i pro televizní dabing v osmdesátých letech, kdy jsem byl "na volné 

noze", a zhruba 20 let po Listopadu 1989. 

Většinou jsem překládal film na titulky (z 300 snímků určitě nějakých 250). Pokud jsem 

překládal pro dabing, případnou cenzuru prováděli úpravci, a já jsem často ty upravené 

dialogy už neviděl. Někdy se stalo, že mě předem žádali o vynechávání nadávek a vůbec 

silných výrazů, jimiž se španělština a italština jen hemží, ale spíš to "upravovali"/y sami/y. 

Byly to vesměs osoby ženského pohlaví. Někdy to bylo k pláči, jako když mi jedna úpravkyně 

změnila bez konzultace "loďstvo" (šp. armada) na "armáda", protože v originále slyšela 

"armada". Úpravci zpravidla jazyk upravovaných dialogů neznali. 



Otázka: Zveřejňovalo se jméno překladatele pro dabing? A pokud ano, existovali i v dabingu 

tzv. „pokrývači“ (tedy pokud dabingovou listinu přeložil někdo, koho režim neschvaloval, 

„pokryl“ jej svým jménem někdo jiný)? 

Odpověď: Překladatelé pracující pro dabing byli uváděni jménem v ČT, stejně jako úpravci. 

Dabing Barandov však autory překladů neuváděl (alespoň ne mě). V dabingu Barrandov 

pracovali i politicky "nespolehliví", jako např. Oldřich Černý (pozdější politik z okolí 

prezidenta Václava Havla). K překladům pro televizi jsem měl jakýsi soupis bohulibých 

zásad, ale kde je tomu seznamu konec? 

Otázka:  jak jste dialogové listiny překládal. Řídil jste se tím, aby se opticky shodovaly 

výrazné hlásky originálu a překladu, nebo byla tato činnost právě na úpravcích? 

Odpověď: V italských a španělských filmech bylo povoleno užít jen jedenkrát slovo "hajzl" 

(přičemž "hovna" byla nahrazena "houbami"), politické narážky musely pryč (to škrtaly 

úpravkyně). Fonetikou jsem se nezabýval, ale dbal jsem instrukce, aby časový rozměr dialogu 

byl pokud možno co nejpodobnější originálu. Další doplňování či zužování dialogu prováděli 

opět úpravci. Někdy se jim však podařilo repliku zkrátit tak, že vybočovala z celkového stylu 

mluvy osob a protiřečila i samému filmovému ději. Týkalo se to často veršů nebo písňových 

veršů. 



Příloha č. 6 – cenzurní karta k filmu Komik 

 



Příloha č. 7 – cenzurní karta k filmu Dvanáct rozhněvaných mužů 

 



Příloha č. 8 – cenzurní karta k filmu Myš, která řvala 

 

 

 

 

 



Příloha č. 9 – cenzurní karta k filmu Konec dne 

 


